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Aika

Ma 28.9.2020 klo 16.30 – 17.02

Paikka:

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22 D, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Maija-Leena Kasurinen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Jaana Turunen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Mankisen varajäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Juha Määttä
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Erika Suominen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

135
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on
toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen
on lähetetty sähköpostissa 23.9.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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136
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

137
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pekka
Niiranen ja Maija Taskinen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Niiranen ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 30.9 – 13.10.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00
välisenä aikana.

138
RIPPIKOULUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain rippikoululaisilta perittävät
maksut. Rippikoulumaksujen taustalla on ollut ajatus, että rippikoululaisilta
peritään elintarvikehankinnoista aiheutuvat kustannukset, mutta muita
seurakunnalle aiheutuvia kustannuksia ei veloiteta.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että rippikoulumaksut vuodelle 2021 vahvistetaan seuraavasti:
Lapin leirit

255 €

Vaellusrippikoulu

140 €

Muut leiririppikoulut

110 €

Hybridirippikoulu (päiväkoulu ja leiri)

70 €

Päivä- ja iltarippikoulut

40 €

2. ja että muilta kuin Kuopion seurakuntien jäseniltä ja seurakuntaan
liittyviltä maksut peritään kaksinkertaisina.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

139
ERITYISNUORISOTYÖN VIRKAJÄRJESTELYT
Erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa on ollut sijoitettuna Kallaveden
seurakuntaan 1.1.2017 alkaen. Erityisnuorisotyön lisäksi hän on osallistunut
Kallaveden seurakunnan leiri- ja retkityöhön. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti
19.3.2018, että seurakuntien yhteiset työalat muodostavat yhden yhteisen
hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön, vuosiksi
2019-2022. Samassa yhteydessä päätettiin, että erityisnuorisotyö ja sen
virka ovat hallinnollisesti edelleen osa yhteistä nuoriso- ja oppilaitostyötä, ja
erityisnuorisotyönohjaaja
Pekka
Asumaan
sijoitusta
Kallaveden
seurakuntaan jatkettiin vuosiksi 2019 - 2020.
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Koska päätös yhteisen seurakuntatyön yksiköstä on voimassa vuoden 2022
loppuun, on yhteisten työmuotojen työntekijöiden sijoituspäätökset muihin
yksiköihin tehty samalle ajanjaksolle. Tämän mukaisesti olisi perusteltua
jatkaa myös erityisnuorisotyön viran sijoituspäätöstä vuoden 2022 loppuun.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa sijoitetaan 1.1.2021 - 31.12.2022
väliseksi ajaksi Kallaveden seurakuntaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

140
KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TEKEMINEN KITEEN,
NURMEKSEN JA LIPERIN SEURAKUNTIEN KANSSA
Kiteen ja Nurmeksen seurakunnista on tullut ilmoitus, että nämä seurakunnat
olisivat halukkaita liittymään Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2021. Liperin
seurakunta voisi puolestaan liittyä 1.4.2021. Keskusrekisterin toiminnan
näkökulmasta estettä liittymiselle ei ole.
Kuopion aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen mukaan Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi hyväksyä uusia
sopijaseurakuntia keskusrekisterin johtokunnan esityksestä.
Liitteenä 1 oleva sopimus on sisällöltään sama kuin aiemmin muiden
seurakuntien kanssa tehty sopimus. Erona on ainoastaan se, että
sopijaosapuolten luettelo on päivitetty vastaamaan 1.1.2021 vallitsevaa
tilannetta, ja sopimuksen lopussa on todettu kirkonkirjojenpidon tehtävien
siirtyvän uusien sopijaseurakuntien osalta keskusrekisterille ensi vuoden
alussa.
Jo aiemmin sopimusseurakunnaksi hyväksytty Ristijärven seurakunta ei
liittynyt keskusrekisteriin seurakuntaliitoksen vuoksi. Myöskään aiemmin
sopimusseurakunnaksi hyväksytty Kontiolahden seurakunta ei ole
toistaiseksi liittynyt keskusrekisteriin.
Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
8.9.2020 ja päätti esittää Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle,
1. että Kiteen, Nurmeksen ja Liperin seurakunnat hyväksytään Kuopion
aluekeskusrekisterin uusiksi sopijaseurakunniksi, sillä edellytyksellä, että
digitointi on tehty ja tarkastettu,
2. ja että näiden seurakuntien kanssa tehdään liitteen 1 mukainen sopimus
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Kiteen, Nurmeksen ja Liperin seurakunnat hyväksytään Kuopion
aluekeskusrekisterin uusiksi sopijaseurakunniksi, sillä edellytyksellä, että
digitointi on tehty ja tarkastettu,
2. ja että näiden seurakuntien kanssa tehdään liitteen 1 mukainen sopimus

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: Kuopion aluekeskusrekisteriin liittymistä koskeva sopimus
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141
PERHENEUVOJA KAARINA SAVOLAISEN OSITTAINEN PALKATON VIRKAVAPAUS AJALLE
1.1.2021 - 31.12.2022 JA SIJAISEN PALKKAAMINEN
Perheneuvoja Kaarina Savolaisen virkatyöaika perheneuvonnassa on 52 %
(19 tuntia 6 minuuttia viikossa). Kaarina Savolainen anoi ja hänelle
myönnettiin 40 % työaika (14 tuntia 42 minuuttia) ajalle 15.6.2020 –
31.12.2020. Perheneuvoja Henna Julkusen työaikaan lisättiin Kaarina
Savolaisen työajasta vapautuneet tunnit.
Kaarina Savolainen anoo 5.8.2020 päivätyllä hakemuksella jatkoa 40 %
työajalleen 1.1.2021 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
14.9.2020/§ 27. Johtokunta puoltaa Kaarina Savolaisen työajan muutosta
40 %:ksi ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022, edellyttäen, että vapautuvalle
työajalle voidaan palkata sijainen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
1. perheneuvoja Kaarina Savolaisen työajaksi ajalle 1.1.2021 –
31.12.2022 myönnetään 40 % (14 tuntia 42 minuuttia viikossa) ja että
2. vapautuvalle työajalle palkataan sijainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Anomus osittaisesta palkattomasta virkavapaudesta
142
PERHENEUVOJA TARJA LIINAMAAN OSITTAINEN PALKATON VIRKAVAPAUSANOMUS
AJALLE 1.1.2021 – 31.12.2022 JA SIJAISEN PALKKAAMINEN
Perheneuvoja Tarja Liinamaa on kokonaistyöajassa. Hän on ollut
osittaisella palkattomalla virkavapaalla tehden 80 % työaikaa vuoden 2020
ajan. Vuonna 2020 perheneuvoja Henna Julkusen työaikaan lisättiin Tarja
Liinamaan työajasta vapautuneet työtunnit.
Tarja Liinamaa anoo 15.7.2020 päivätyllä hakemuksella jatkoa 80 %
työajalleen 1.1.2021 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
14.9.2020/§ 29. Johtokunta puoltaa Tarja Liinamaan työajan muutosta 80
%:ksi ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022, edellyttäen, että vapautuvalle työajalle
voidaan palkata sijainen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
1. perheneuvoja Tarja Liinamaan työajaksi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022
myönnetään 80 % ja että
2. vapautuvalle työajalle palkataan sijainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: Anomus osittaisesta palkattomasta virkavapaudesta
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143
OSA-AIKAISEN (52 %), MÄÄRÄAIKAISEN PERHENEUVOJAN TOIMI AJALLE 1.1.2021 –
31.12.2022
Perheneuvonnassa on johtajan, kahden kokoaikaisen perheneuvojan ja
yhden 52 % perheneuvojan virka sekä 10 tuntia/viikko vastaanottosihteerin
työtunteja, jotka muutettiin syksyllä 2019 perheneuvojan työtunneiksi
vuoden 2020 alusta alkaen.
Osa-aikaista määräaikaista perheneuvojan tointa on tehnyt vuonna 2019
YTM, paripsykoterapeuttiopiskelija Henna Julkunen 30.8.2019 asti,
loppuvuoden terveydenhoitaja, seksuaaliterapeuttiopiskelija Lotta Bovellan.
Vuoden 2020 alusta alkaen osa-aikaisessa, määräaikaisessa 52 %:n
työajalla (yhteensä 19 tuntia/viikko), vuoden 2020 loppuun asti kestävässä
toimessa on YTM, paripsykoterapeuttiopiskelija Henna Julkunen.
Perheneuvontaan hakeutuu vuositasolla noin 450 uutta asiakasta.
Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain. Perheneuvontatyössä uusien
asiakkaiden avuntarpeen arvioiminen on keskeinen osa perheneuvojan
työtä. Vuoden 2020 alusta perheneuvojat ovat vuorotellen tehneet
asiakkaiden alkuhaastatteluja. Tämä on perheneuvonnassa todettu hyväksi
asiakkaiden tuloarvioinnin ja henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta.
Vuosina 2021-2022 osittainen, määräaikainen perheneuvojan toimi
koostuisi 10 tuntia/viikko perheneuvojan toimesta. Mikäli yhteinen
kirkkoneuvosto tässä kokouksessa hyväksyy perheneuvoja Kaarina
Savolaisen ja Tarja Liinamaan osittaiset virkavapaudet, perheneuvojan 10
tuntiin liitetään 9 tuntia perheneuvoja Tarja Liinamaan osittaisesta
palkattomasta virkavapaasta (Tarja Liinamaa tekisi 80 % työaikaa vuoden
2021-2022 ajan) ja perheneuvoja Kaarina Savolaisen osittaisen
palkattoman virkavapaan 4 tuntia (Kaarina Savolainen 40 % työaikaa
vuosien 2021 ja 2022 ajan).
YTM, paripsykoterapeuttiopiskelija (valmistuu 2020 vuoden lopussa) Henna
Julkunen on tehnyt vuoden 2020 osa-aikaista, määräaikaista
perheneuvojan 52 %:sta tointa. Henna Julkunen on ilmoittanut olevansa
halukas jatkamaan 2021 – 2022 vuosina.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
14.9.2020/§ 31. Johtokunta esittää, että perheneuvojan osa-aikainen (52
%) toimi täytetään ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 ja että toimeen valitaan
Henna Julkunen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
1. perheneuvojan osa-aikainen (52 %) toimi täytetään ajalle 1.1.2021 –
31.12.2022 ja että
2. toimeen valitaan Henna Julkunen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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144
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ JARMO TARKKOSEN ANOMUS PALKATTOMASTA
VIRKAVAPAUDESTA AJALLE 16.11.2020 – 16.5.2021
Diakoniatyöntekijä Jarmo Tarkkonen on valittu diakonin virkaan Kuopion
seurakuntayhtymän ulkopuolelle. Hän anoo 9.9.2020 päivätyssä
kirjeessään, että hänelle myönnetään palkatonta virkavapautta ajalle
16.11.2020 – 16.5.2021, mikä on uuden viran koeaika.
Jarmo Tarkkonen työskenteli aikaisemmin Diakoniakeskuksessa. Kun
Diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkasi 31.7.2020, päätti
yhteinen kirkkoneuvosto, että diakoni Jarmo Tarkkonen sijoitetaan 1.8.2020
- 31.12.2022 väliseksi ajaksi Kallaveden seurakuntaan.
Hallinnollisesti hän kuuluu yhteisen seurakuntatyön yksikköön.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- diakoniatyöntekijä Jarmo Tarkkoselle myönnetään palkatonta
virkavapautta ajalle 16.11.2020 – 16.5.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: virkavapausanomus
145
PERHENEUVONTAPALVELUSOPIMUKSEN TEKEMINEN VARKAUDEN SEURAKUNNAN
KANSSA
Varkauden seurakunnassa oli yhden työntekijän perheasiain
neuvottelukeskus, joka lakkautui, kun työntekijä jäi eläkkeelle vuonna 2011.
Tämän jälkeen Varkauden, Leppävirran ja Pieksämäen seurakunnat
suunnittelivat perheneuvontapalvelujen järjestämistä yhteisesti, mutta
suunnitelma on jäänyt toteutumatta. Kuopion perheasiain
neuvottelukeskuksesta on aiemmin tarjottu mahdollisuutta ostaa palvelut
sopimusseurakuntana, mutta tuolloin Varkauden seurakunta päätyi
järjestämään perheneuvontapalvelut omien työntekijöidensä
(diakoniatyöntekijät) turvin.
Pitkäjänteinen moniongelmaisten parien kanssa tehtävä
parisuhdeterapiatyö vaatii työntekijöiltä erityistä koulutusta. Varkauden
seurakunta ja kaupunki arvioivat, että Varkaudessa tarvitaan
erityisasiantuntijaa parisuhdepalveluihin ja että parisuhdekäynneille on
kysyntää. Alkukesästä 2020 Varkauden seurakunnan kirkkoherra otti
yhteyttä perheneuvontapalvelujen järjestämiseksi Varkaudessa
sivuvastaanottona kahtena päivänä kuukaudessa. Varkauden seurakunta
ja Varkauden kaupunki ovat yhteistuumin osallistumassa
perheneuvontapalvelujen kustannuksiin.
Varkauden sivuvastaanoton asiakastapaamisten aloittaminen toisi
perheneuvontaan lisätuloja. Varkauden sivuvastaanoton järjestämiseksi
perheneuvojaresurssin lisääminen osa-aikaisen perheneuvojan työtunteihin
kattaisi saatujen tulojen muodossa sivuvastaanotosta lisääntyneet kulut.
Sivuvastaanotolla tapahtuvat asiakaskäynnit kattavat työntekijäkulut, jos
sivuvastaanottopäivinä tapaa keskimäärin kolmet yksilö- tai pariasiakkaat.
Lisäksi varkautelaisia voidaan tavata Kuopiossa etävastaanotoilla.
Varkautelaisten asiakkaiden tapaamiset voitaisiin aloittaa tänä syksynä
etävastaanottoina tai asiakaskäynteinä Kuopion toimipisteessä.
Sivuvastaanotto käynnistyisi vuoden 2021 alussa.
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Alustavasti sopimuksen pohjaksi on esitetty nykyistä sopimusseurakuntien
sopimuspohjaa: moduulihinta 95 €/ 1 moduuli (1 moduuli=45 minuuttia),
toimitilat Varkaudesta ilman vuokraa ja työntekijän matkakustannusten
maksaminen Varkauden työpäiviltä.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
14.9.2020/§ 35. Johtokunta esittää, että perheneuvontapalveluiden
käytöstä tehdään Varkauden seurakunnan kanssa liitteen 6 mukainen
sopimus.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- perheneuvontapalveluiden käytöstä tehdään Varkauden seurakunnan
kanssa liitteen 6 mukainen sopimus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: sopimus perheneuvontapalvelujen järjestämisestä Varkauden seurakunnalle
146
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on myöntänyt Reetta Kankkuselle eron
Järvi-Kuopion seurakunnan Nilsiän alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan
virasta 1.8.2019 lukien (seurakuntaneuvosto 10.6.2019/66 §). Kyseistä
virkaa hoitaa tällä hetkellä diakoni/nuorisotyönohjaaja Laura Kolehmainen,
jonka määräaikainen viranhoito päättyy 31.12.2020 (seurakuntaneuvosto
10.6.2019/67 §). Laura Kolehmaisen työnkuva on 50% diakoniaa
Muuruveden ja Säyneisen alueilla ja 50% seurakuntasihteerin tehtäviä
(seurakuntaneuvosto 12.11.2019 / 109 § ja seurakuntaneuvosto 11.2.2020
/21 §). Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston hyväksymän
(18.8.2020/92 §) henkilöstösuunnitelman 2021-2023 mukaan kyseinen
virka on tarkoitus lakkauttaa säästösyistä määräaikaisen viranhoidon
päätyttyä vuoden 2020 lopussa.
Seurakuntayhtymässä kirkkolain 11 luvun 2 § mukaan seurakuntayhtymä
päättää seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli viran
lakkauttamista 15.9.2020/§111.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa
esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virka, jota nuorisotyönohjaaja Reetta Kankkunen hoiti
vakituisena viranhaltijana virasta eroamiseensa 1.8.2019 saakka ja jota
Laura Kolehmainen hoitaa tällä hetkellä määräaikaisena viranhoitajana
31.12.2020 saakka, lakkautetaan 1.1.2021 lukien.
.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
- Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka, jota nuorisotyönohjaaja Reetta Kankkunen hoiti vakituisena viranhaltijana virasta
eroamiseensa 1.8.2019 saakka ja jota Laura Kolehmainen hoitaa tällä
hetkellä määräaikaisena viranhoitajana 31.12.2020 saakka, lakkautetaan
1.1.2021 lukien.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Päätös:
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8/2020
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

147
VALTUUSTOALOITTEEN POHJALTA PERUSTETUN SEURAKUNTAYHTYMÄN RAKENNETTA
SELVITTÄNEEN RYHMÄN TULOSTEN RAPORTOINTI
Yhteiselle kirkkovaltuustolle jätettiin 1.10.2019 aloite selvitystyöryhmän
perustamisesta. Aloitteen olivat allekirjoittaneet yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenet Jouni Palmu, Jaana Turunen ja 18 muuta valtuutettua.
Aloitteessa esitettiin, että seurakuntayhtymään perustetaan työryhmä, joka
1. aloittaa kaikkien seurakuntien yhteisen ja avoimen keskustelun yhtymän
seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa
taloustilanteessa osana seurakuntayhtymän strategiaa,
2. selvittää edellisen kohdan vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön ja
talouteen sekä
3. esittää viimeistään syyskuussa 2020 alustavia työryhmän tuloksia
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Aloitteen pohjalta perustettiin kaksi työryhmää, rakenneselvitystyöryhmä ja
ohjausryhmä. Työryhmien tekemään selvitykseen on kuulunut:
a.

b.
c.
d.
e.

Tampereen seurakuntayhtymän ja Jyväskylän seurakunnan
hallinnolliseen rakenteeseen tutustuminen. Rakenneselvitystyöryhmän vierailu Tampereella ja Jyväskylässä
6 - 7.1.2020.
9 selvitystyöryhmän kokousta
4 ohjausryhmän kokousta
1 ohjausryhmän kokous, jossa oli läsnä osa ohjausryhmästä
Rakenneselvitystyöryhmän ja ohjausryhmän yhteinen
seminaaripäivä. Ohjaajana konsultti Ari Hukari.

Rakenneselvityksen rinnalla seurakuntayhtymässä on ollut käynnissä sekä
kaupunkialueen että maaseutualueen kiinteistöstrategia.
Valtuustoaloitteen pohjalta tehdyn selvitystyön tulokset esitellään
valtuustoseminaarissa 29.9.2020. Valtuustoseminaarin jälkeen asia siirtyy
seurakuntaneuvostojen käsittelyyn.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi, että
valtuustoaloitteen pohjalta tehdyn Kuopion seurakuntayhtymän rakennetta
koskeva selvitys on saatu valmiiksi ja että tulokset esitellään 29.9.2020
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen pidettävässä seminaarissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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148
TILAVUOKRIEN PERINTÄ KORONA-AIKANA
Yhteinen kirkkoneuvosto on 25.11.2019 hyväksynyt tilavuokrien perintää ja
laskutusta koskevan ohjeen vuodelle 2020.
Ohjeessa sanotaan konserttien vuokrista:
Liiketoimintatarkoituksessa järjestetyistä konserteista kirkoissa noudatetaan
vahvistettuja tilavuokria. Näihin konsertteihin myydään pääsylippuja eikä
sisälle pääse Ilman pääsylippua. Kirkkoherra voi määritellä myös
hinnastoa korkeamman tilavuokran konsertille, jonka lipputulot tulevat
olemaan huomattavat.
Korona-pandemian takia kirkkojen henkilömääriä on rajoitettu merkittävästi
ja lippuja ei voida myydä yhtä paljon, kuin vuokria koskevaa ohjetta
laadittaessa. Nyt monet konserttien järjestäjät pohtivat kannattako heidän
järjestää konsertteja nykyisillä vuokrilla ja pienemmillä osallistujamäärillä
sekä pienemmillä tuotoilla.
Tässä tilanteessa olisi hyvä, jos kirkkoherrat voisivat oman harkintansa
mukaan määritellä vuokrat nykyistä tilannetta ja tilojen sallimia
henkilömääriä vastaaviksi. Näin kirkoissa voitaisiin järjestää mm.
joulukonsertteja.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja esittää, että
- kirkkoherrat voivat määritellä kirkoissa liiketoimintatarkoituksessa
järjestettävien konserttien vuokrat hinnastoa pienemmiksi 30.4.2021
saakka.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

149
TESTAMENTTIRAHASTOIHIN LIITTYVÄ SISÄINEN TARKASTUS
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on lähes 30 testamenttirahastoa.
Testamenttirahastojen pääoma oli 31.12.2019 yhteensä 4.891.625,58
euroa. Vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen kohde voisi olla testamenttirahastojen tarkastus; onko rahastoja käytetty testamenttirahaston sääntöjen
mukaisesti ja ovatko käyttöä koskevat päätökset tehty asianmukaisesti.
Tarkastus tehtäisiin vuosilta 2018 - 2020.
Asiasta on keskusteltu alustavasti seurakuntayhtymän tilintarkastajan Esko
Säilän kanssa. Tarkastus voitaisiin sisällyttää tilintarkastustoimeksiantoon
ja hinta-arvio on noin 3.000 euroa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja esittää, että
- Kuopion ev.lut. seurakunta teettää KPMG:llä sisäisen tarkastuksen
testamenttirahastoista. Tarkastus tehdään vuosilta 2018 - 2020 ja tarkastus
koskisi sitä, onko rahastoja käytetty rahaston sääntöjen mukaisesti ja
onko varojen käytöstä päätetty asianmukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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150
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

151
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

152
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 6: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
153
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.02.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 28.9.2020

Pekka Niiranen

Maija Taskinen

